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STRATEGII INTELIGENTE 
PENTRU TRANZITIA 

REGIUNILOR INTENSIV 
CARBONIFERE*

REGIUNILE CARBONIFERE* ÎN 
TRANZI�TIE
În prezent, există 41 de regiuni din 12 state membre 
ale UE unde se exploatează cărbune. Acestea oferă, 
în mod direct, locuri de muncă la cca. 185.000 de 
persoane din întreaga UE şi suplimentar, în mod 
indirect, alte locuri de muncă în domenii care se 
bazează pe producția de cărbune. Prin urmare, este 
necesar, luând în considerare dificultățile întâmpinate 
de aceste regiuni, a anticipa și a propune politica 
energetică corespunzătoare. Aceste regiuni au nevoie 
de o foaie de parcurs eficientă pentru a face tranziția 
necesară către o economie mai diversificată și un 
sistem energetic durabil, în același timp asigurând 
protecția coeziunii sociale pentru comunitățile și 
regiunile dependente de producția de cărbune.

OBIECTIVELE TRACER
Proiectul TRACER își propune să sprijine o serie de regiuni intensiv carbonifere 
din Europa, în vederea elaborării sau actualizării strategiilor regionale de 
cercetare și inovare (C&I) pentru a facilita tranziția către un sistem energetic 
durabil. În acest sens vor fi implementate următoarele activități: 

• Sprijinirea actorilor regionali în elaborarea unor strategii de cercetare și 
inovare pentru specializare inteligentă, inclusiv cu dezvoltarea capacității 
instituționale în domeniul cercetării și inovării, în conformitate cu Planul 
strategic european privind tehnologiile energetice (SET Plan);

• Identificarea și schimbul de „bune practici“, care includ foi industriale de 
parcurs pentru tranziția de la cărbune către noile tehnologii și strategii 
de tranziție de la producția combinată de căldură și energie electrică 
bazată pe cărbune la producția  energiei electrice și termice cu emisii 
reduse de carbon;

• Analiza provocărilor sociale relevante din regiunile țintă, inclusiv cu 
evaluarea necesității recalificării forței de muncă;

• Îndrumarea și furnizarea de informații utile actorilor regionali pentru 
accesarea fondurile și programelor europene de finanțare disponibile, 
precum și pentru modul în care pot fi utilizate pârghiile suplimentare de 
cofinanțare publică și privată, la nivel național.

REGIUNILE TRACER
Activitățile proiectului se concentrează pe nouă regiuni 
europene cu o istorie îndelungată în exploatarea 
cărbunelui și utilizarea sa drept combustibil pentru 
producerea energiei electrice.

WIP Renewable Energies, Germania
Rita Mergner, www.wip-munich.de 

Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grecia
Charalampos Malamatenios, www.cres.gr 

Research Institute for Post-Mining Landscapes, 
Germania
Dirk Knoche, http://fib-ev.de 

University of Strathclyde, Marea Britanie
Sara Davies, www.strath.ac.uk

Black Sea Energy Research Centre, Bulgaria
Lulin Radulov, www.bserc.eu
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Güssing Energy Technologies GmbH, Austria
Christian Doczekal, http://get.ac.at

The Association of European 
Renewable Energy Research Centres, Belgia
Greg Arrowsmith, www.eurec.be 

ISPE PROIECTARE și CONSULTANȚĂ, România 
Marian Dobrin, www.ispe.ro

Energoprojekt ENTEL, Serbia
Miodrag Mesarovic, www.ep-entel.com

Coal Energy Technology Institute, Ucraina
Igor Volchyn, www.ceti-nasu.org

University of Agriculture in Krakow, Polonia
Marcin Pietrzykowski, www.ur.krakow.pl

Welsh Government, Marea Britanie
Trygve Rees, https://gov.wales

Charles University, Republica Cehă
Jan Frouz, www.cuni.cz

Czech University of Life Sciences Prague, Republica Cehă 
Marketa Hendrychova, www.czu.cz/en/

Asociația Institutul Social Valea Jiului, România
Sabina Irimie, www.institutulsocialvj.ro

®

• Țara Galilor (UKL1, UKL2), 
Marea Britanie

• Regiunea de Sud-Est (BG34), 
Bulgaria

• Boemia de Nord-Vest (CZ04), 
Republica Cehă

• Regiunea Luzația, 
Brandenburg (DE40) 
și Dresda (DED2), 
Germania

• Macedonia de Vest (EL53), 
Grecia

• Silezia superioară (PL22), 
Polonia

• Valea Jiului / Regiunea Vest (RO42), 
România

• Regiunea Kolubara, 
Serbia

• Regiunea Donețk, 
Ucraina

*) aici termenul carbonifer/e nu se referă la era geologică, ci la regiuni mono-
industriale în care activitățile economice sunt bazate pe exploatarea, procesarea 
și valorificarea intensivă a cărbunilor


